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1. Teemaillat
Lokakuun teemailta Minna Flomanin mosaiikkinäyttelyyn tutustuminen El Credo
ravintolassa huom. aika, paikka ja ilmoittautuminen

Erilainen teemailta keskiviikkona 12.10. klo 16.30-18:00 Minnan mosaiikkia
pienen alkupalan kanssa (oma kustannus n. 15 euroa).
Ravintola El Grecossa Helsingissä on tänä syksynä Minna Flomanin
mosaiikkinäyttely. Tutustumme yhdessä näyttelyn teoksiin ravintolan
ruokailijatilanteen mukaan ja pöydässämme Minna kertoo töistään ja
nykyisestä mosaiikkitoiminnastaan Ekerössä, Tammisaaren lähellä.
Ravintola El Greco on erikoistunut kreikkalaiseen ruokaan. Osoite on
Ludviginkatu 3-5.
Lisää Minnasta: www.minnafloman.fi ja ravintola El Grecosta: www.elgreco.fi
Ilmoittaudu Tiffanry sähköpostiin 25.9 mennessä
to 3.11.

Lasimuotoilija Jukka Isotalo kerholla
Jäsenten pyynnöstä Jukka tulee kertomaan kierrätyspullojen käytöstään ja
ehkä saamme kuulla viinipullon kaksoiselämästä, saamastaan 5-vuotis
taiteilija-apurahan vaikutuksesta luomiseen tai lokakuussa tekemästään
Japanin matkastaan ... Jukan yritys on Evolum ja lisää tietoa löytyy
http://www.evolum.fi sivuilta.

to 1.12.

pikkujoulu kerholla

2. Kurssit
Kursseilla tilaa syyskuun frittikurssia lukuun ottamatta ja tervetuloa kursseille
Maksa kurssi (20 euroa) viimeistään viikkoa ennen kurssia Tiffansin tilille FI16 1024 3000 3029 13 kurssin
viitenumerolla tai jos et pääse kurssille niin peru osallistumisesi mahdollisimman pian / ajoissa, jotta jonossa
mahdollisesti oleva jäsen pääsee kurssille. Kurssilaisille lähetetään n. viikkoa ennen kurssia infoa, siitä mitä
kurssilla tarvitaan.

Korukurssi (opettaja Jukka Sariola) 5 - 6.10. klo 18:15- viite 6680
Dichroic- laseista muotoillut korut. Jukan Dichroic koruja voit katsoa
lähemmin www.studioe.fi/Pyry-Jukka-Sariola
Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) 15 - 16.10 klo 10.00-16.00 viite 3094
Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.
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Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) 22-23.10 klo 10.00-16.00 viite 3104
Sulatetut perhoset (opettjat Iiris Autio ja,Eeva Kainulainen) ma 14.11. ja ke 16.11 klo
18:15- 20.30 viite 2697
Lasikukkakirjan perhosmallin mukaan lähtenyt ja nyt variaatiota sekä
taivutuksia tullut mukaan.
Lasitähtiä joulun alla -sulatuskurssi (opettajat Aino Kuitunen ja Eija Etelä-aho) 29.30.11 klo 18.15-20.30 viite 2736
Ikkunalasista erilaisia joulukoristeiden tekoa esim. krasseja, tähtiä

3. Muita kehoiltoja
Kimppauuni-illat: ti 20.9, ti 25.10 (jäsenkirjeessä 3 virheellisesti ti 24.10), ti 22.11 ja ti
13.12.
Hopean taonnan work-shop ilta ma 24.10 klo 18.15 –
Tiffany lasiöiden teon kerhoillat torstaisin 15.9, 20.10, 27.10, 10.11, 17.11, 8.12 ja 15.12
Kerhon kimppasiivous 24.11 alkaen klo 16.30

4. Muuta toimintaa
Kädentaito messut jää tänä syksynä väliin messupaikan hinnan noususta johtuen ja sen
tilalle järjestetään kerhohuoneella 10-11.12, joulumyyjäiset, Tiffans toiminnan esittelyä ja
työpajaa.
Ilmoittaudu Tiffans sähköpostiin, jos olet kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan 25.9
mennessä. Sari Launne koodinoi tapahtumaa ja infoaa tapahtuman yksityiskohdista
kiinnostuneita ja kaikille tulee kutsu myyjäisiin, jos kiinnostusta jäseniltä tapahtuman
järjestämiseen löytyy ja se toteutetaan.

4. Näyttelyt 2016 ja 2017
Kappeliin näyttely myös 2017 elo-syyskuussa ja tavoite 100 työtä ’Suomi 100 vuotta’ –
näyttelyyn. Aloita jo töiden suunnittelu syksyllä. Yhteistyö on myös tulossa ja työhön
sinisen ja valkoisen eri sävyjä.
Tämän vuoden näyttelyssä 38 työtä 17 eri henkilöltä ja yhteistyö ’Sininen’ oli näyttävä ja
sai paljon huomiota. Yhteistyön uusi sijoituspaikka on vielä avoin ja ilmoitetaan missä se
on jatkossa esillä.
Oikein antoisaa syksyn alkua

Tiffans ry:n hallitus

Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti

tiffansry@gmail.com
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Eija Etelä-aho, puheenjohtaja, rahastonhoitaja
Sari Launne, varapuheenjohtaja, messu-/näyttelyasiat
Iiris Autio, hallituksen jäsen, kurssivastaava
Pirkkoliisa Meincke, hallituksen jäsen, jäsenlaskutus-/-asiat
Heikki Vehviläinen, hallituksen jäsen, tekniset asiat
Teijo Valli, hallituksen varajäsen, nettivastaava
Vesta Ahola, hallituksen varajäsen, kerhotila vastaava
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040 751 6617

